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CARGO ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO 

TIPO RECURSO Contra Resultado Provisório 

DISCIPLINA Não possui disciplina 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 às 14h 31min 

PEDIDO Isto posto, requer a anulação da questão de numero 20, visto que a mesma se 
encontra em desacordo com o conteúdo programático do Edital, sendo atribuído os 
pontos ao candidato Recorrente e após realize a correção da classificação do 
concurso, visto a alteração na pontuação.  
 
Nestes Termos  
Pede e Espera Deferimento. 
 
RONAN ALVES DA VEIGA 
CANDIDATO INSCRIÇÃO Nº1813493 
 

DESCRIÇÃO FATOS O edital assim dispõe no Anexo III 02 – Processo Civil, (...) Recursos e ações 
autônomas. Ação rescisória. Noções gerais sobre recursos: classificação, requisitos da 
admissibilidade, efeitos, desistência, renúncia. (...)  
Assim, em relação ao conteúdo programático, no tocante a matéria de recursos, o 
que seria cobrado seria apenas Noções gerais sobre recursos: classificação, requisitos 
da admissibilidade, efeitos, desistência, renúncia. 
Ocorre que a questão 20 assim foi colocada: 
 
20. Acerca da admissibilidade dos recursos cíveis, marque a opção INCORRETA:  
 
a) No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela 
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, 
sob pena de deserção.  
b) No que diz respeito ao agravo de instrumento, o agravante poderá requerer a 
juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do 
comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o 
recurso. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará essa providência, no 
prazo de 5 (cinco) dias e o seu descumprimento, desde que arguido e provado pelo 
agravado, importará na inadmissibilidade do agravo de instrumento.  
c) Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância 
das exigências legais. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, 
sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade 
e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa.  
d) Acerca da apelação, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no 
prazo de 15 (quinze) dias e se ele interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o 
apelante para apresentar contrarrazões. Após, os autos serão remetidos ao tribunal 
pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.  



MB GESTÃO PÚBLICA LTDA 

Concurso Público - 01/2019 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA 

  

 

 
 De acordo com o gabarito é a letra B a alternativa que responde o 
questionamento da questão. 
 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DESCRIÇÃO Ocorre que se trata de material especifica do Recurso do Agravo de Instrumento, o 
que se refere à matéria de recurso em espécie, ou seja, do procedimento especifico 
do referido recurso e não de noções gerais dos recursos. 
 
Sendo que tal disposição se encontra junto ao art.1.018, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, ou 
seja, se trata de parte e procedimento especifico do Agravo de Instrumento e não da 
parte geral dos recursos, como é cobrado pelo conteúdo programático do Edital. 
 
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia 
da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da 
relação dos documentos que instruíram o recurso. 
 
§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará 
prejudicado o agravo de instrumento. 
 
§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no 
caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. 
 
§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e 
provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. 
 

ANEXO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/r
ecursos/2321/1813493/0a2c6a05630bff869556915cab353587.pdf 

RESPOSTA RECURSO INTEMPESTIVO.  

STATUS Indeferido 

 


